
 

  

 
EDITAL CONVOCATÓRIO 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE comunica aos interessados que acha aberto, junto 
ao Departamento de Licitações a licitação/modalidade de Pregão Presencial sob o nº 33/2015, com o 
referido objeto: 

 
Aquisição de livros infantis para as creches e escolas de ensino infantil da rede municipal 

de ensino, conforme requisição da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

Os interessados em participar, deverão retirar o edital no horário de expediente da Prefeitura Municipal 
de Cesário Lange, ou pelo site WWW.cesariolange.sp.gov.br.   
 
A presente licitação é do tipo MENOR PREÇO e será regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
atualizações, Lei 10.520 e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014 no que 
couber. Os envelopes deverão ser entregues até o dia 16  de outubro de 2015 até as 9:00 horas. 

 
Cesário Lange, 02  de outubro de 2015. 

 
 
 
 

Depto de Licitações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

EDITAL DE PREGÀO (PRESENCIAL) N° 33/2015 

SECRETARIAS REQUISITANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

 

01-PREÂMBULO 

Ramiro de Campos, Prefeito Municipal de Cesário Lange, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) do 
tipo MENOR PREÇO  objetivando a aquisição de livros infantis para as creches e escolas de 

ensino infantil da rede municipal de ensino, conforme requisição da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura,  que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 
Decreto Municipal nº 1.841 de 16 de janeiro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, 
Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006,  e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos no endereço acima mencionado,no dia 16/10/2015 na sessão pública de processamento do 
Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. A 
sessão de processamento do Pregão será realizada na Prefeitura Municipal de Cesário Lange, sito à 
Praça Padre Adolfo Testa nº 651, centro, na cidade de Cesário Lange-SP, será conduzida pelo Pregoeiro 
com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 

02- DO OBJETO 

2.1- A presente licitação tem por objeto a seleção da melhor proposta para a aquisição de livros infantis 
para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificações constantes do Anexo I- 
Termo de Referência. 
3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1- Somente poderão participar deste certame, na qualidade de licitantes, empresas que não incorram 
nos impedimentos previstos no art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93, que preencherem as condições de 
habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira e ainda 
que: 

a) Estejam legalmente constituídas e tenham em seu objeto social atividade compatível com o objeto da 
presente licitação, bem como satisfaçam as exigências deste edital; 

b) Não sejam integradas por empregados, diretores ou conselheiros da PREFEITURA, ou ainda seus 
cônjuges ou companheiros ou parentes até o 3º grau; 

c) Não possuam em seu quadro diretivo ou societário, membro que integre esses quadros em outras 
sociedades contratadas pela PREFEITURA, para prestação de serviços de gerenciamento e fiscalização 
de obras, ou outros cuja execução, concomitantemente com a do objeto deste Edital, possa acarretar 
ofensa aos princípios que regem os atos administrativos; 

d) Não estejam em processo de falência, concordata ou recuperação judicial; 

e) Cumpram as normas relativas à saúde e segurança no trabalho dos seus funcionários nos termos do art. 
117, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo; 



 

  

f) Não estejam impedidas de participar de licitações processadas nos âmbitos federal, estadual ou 
municipal, e nem foram declaradas inidôneas para os fins do disposto na Lei Federal n°8.666/93 em seu 
artigo 87 e seus incisos; 

g) Daqueles que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de 
contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 

h) De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 

i) De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei 9.605/98. 

3.2- Aquele que fizer declaração falsa ou deixar de apresentar a documentação exigida para o presente 
certame ficará impedido de contratar com a Prefeitura Municipal pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo da aplicação de multa no importe de 20% (vinte por cento) do valor de sua proposta. 
Cumulativamente a essas sanções mencionadas, poderá a Administração enquadrar o autor da prática 
prejudicial à lisura do procedimento licitatório, em crime contra a Administração Pública (Previstos no 
Código Penal), e, ainda, nos tipos penais previstos na Lei nº 8.666/93. 

3.3- Não será admitida a participação em Consórcio; 

3.4- O ato da entrega da proposta pela empresa licitante já caracteriza declaração desta, sob as penas 
da lei, de que conhece todos os termos do edital e com eles concorda, e não há fatos impeditivos à sua 
participação e atende plenamente os requisitos de habilitação. 

3.5- As empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão credenciar-se, mediante 
apresentação de documentos próprios, junto ao Pregoeiro, a partir das 9:00 horas, da data acima 
designada bem como apresentar deverão apresentar os Envelopes n.º 01 - Propostas e n.º 02 - 
Documentos de Habilitação ao Pregoeiro, bem como o Credenciamento e Declarações. 

3.7 - Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de via postal, 
fax, e-mail e similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo. 

3.8 - Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de quaisquer 
documentos, nem retificações de preços ou condições. 

4 - DO CREDENCIAMENTO  

4.1 - Aos interessados em participar das sessões públicas de processamento deste certame, 
representando os proponentes, será exigido o seu credenciamento, mediante a apresentação de 
autorização por escrito, contendo o nome completo, o número do documento de identificação do 
credenciado e deste pregão, com a declaração do(s) representante(s) legal(is) da proponente, 
devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório, outorgando amplos poderes de decisão ao 
representante, para praticar todos os atos pertinentes ao pregão, e, expressamente, para formular lances 
e ofertas, em nome do proponente, durante todo o processamento do certame. 

4.2- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) Os representantes e prepostos deverão apresentar o contrato social e suas alterações, e no caso de 
sociedade por ações o estatuto social e a ata de reunião de posse da diretoria, para que seja 
comprovada a legitimidade da representação, ou outro instrumento de registro comercial, registrado na 
Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 



 

  

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, 
dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

4.2.1 - As autorizações deverão ser exibidas pelos portadores antes do início dos trabalhos de abertura 
dos envelopes, ficando retidas e juntadas aos autos. Todos deverão apresentar documento hábil de 
identificação pessoal, para validar o credenciamento. 

4.2.2 - O documento citado poderá, a critério do(s) representante(s) legal(is) da proponente, ser 
substituído por Certidão de Procuração Pública. 

4.3- O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 

4.4- Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas uma credenciada. 

4.5 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará ou 
desclassificará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar ou responder pela proponente, 
nas respectivas sessões, não podendo, pois, ofertar lances e impugnar quaisquer atos do certame, 
cabendo tão somente, ao não credenciado, o acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, 
desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

4.6- Após o credenciamento, todas as licitantes deverão apresentar perante a Equipe de Apoio, antes da 
entrega dos envelopes, a DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA 
HABILITAÇÃO - Anexo II. A ausência da referida declaração ou recusa em assiná-la, constitui motivo 
para a exclusão da licitante do certame.  

4.6.1 - A referida Declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes “Proposta” e “Documentação”. 

4.7- A ME e/ou EPP que pretenda sua inclusão no regime diferenciado concedido pela Lei Complementar 
nº 123/06 deverá apresentar, na forma da Lei, Declaração de que não está incursa em nenhum dos 
impedimentos do § 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, assinada por representante legal da 
licitante ou por procurador credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, ou de carta de 
credenciamento.  (LC 147/2014) 

4.7.1- A referida Declaração deverá também ser apresentada fora dos envelopes “Proposta” e 
“Documentação”.  

4.8- Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem 4.7, será considerado que a licitante optou por 
renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06.  

4.9- Somente as licitantes que atenderem aos requisitos dos subitens 4.1 e 4.6 participarão do presente 
certame, tendo poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços e 
manifestar, após declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra a 
decisão do Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame em nome da licitante. A licitante que se retirar antes do 
término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos 
do Pregoeiro.  

4.10- Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de 
outras licitantes. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais 
empresas.  



 

  

4.11- Iniciada a sessão de lances, nenhum licitante poderá se ausentar, sem autorização do Pregoeiro, 
sob pena de exclusão do certame. 

5- DA FORMA DE APRESENTAÇÀO DOS ENVELOPES DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 

5.2- A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
seguintes dizeres:  

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE  
PREGÃO Nº 33/2015 
(razão ou denominação social e endereço do 

licitante)  

  

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE 
PREGÃO Nº 33/2015 
(razão ou denominação social e endereço do 

licitante)  

 

 

5.3- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, de 
acordo com a metodologia ABNT, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, digitado através 
de meio mecânico ou eletrônico, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, 
juntando-se à procuração.  

5.4- Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

6- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

6.1- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) nome, endereço, e CNPJ;  

b) número do Processo e do Pregão;  

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação das funcionalidades, em conformidade com 
as especificações do Termo de Referência - Anexo I deste Edital;  

d) preço UNITARIO e GLOBAL  em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à 
data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos 
preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação;  



 

  

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.  

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÀO 

7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 
quais dizem respeito a:  

7.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em 
se tratando de sociedades comerciais;  

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b“, deste subitem;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir.  

7.2.1- Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 7.2 não precisarão constar do 
Envelope – “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 
Pregão.  

7.3 - REGULARIDADE FISCAL  

7.3.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

7.3.2- Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta 
licitação; 

7.3.3- Prova de Regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da 
empresa licitante, com data de expedição de no máximo 06 (seis) meses anteriores à data estipulada no 
subitem 1.4, ressalvados os prazos de validade originários de cada certidão.  

7.3.3.1- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Federal deverá ser demonstrada através 
da Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União.  

7.3.3.2- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Municipal deverá ser demonstrada 
através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos 
Mobiliários.  

7.3.4- Prova de Regularidade Fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, dentro 
do prazo de validade; 

7.3.5- Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal 
RFB (Portaria Conjunta RFB/PGN nº 1.751,02/10/2014), dentro do prazo de validade. 



 

  

7.3.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei n.º 12.440/2011 e à 
Resolução Administrativa TST n.º 1470/2011, emitida por meio eletrônico pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao); 

7.3.7- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 
será exigida para aceito de contratação e, não como condição para participação na licitação; 

7.3.8- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (artigo 43 da Lei Complementar 123). 

7.3.9- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação (artigo 43, §1º da Lei Complementar 123). 

7.3.10- Em não havendo regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.3.9 do presente 
edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura do contrato ou revogar a licitação. (Artigo 43, §2º da Lei Complementar 123). 

7.4 - QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

7.4.1 - Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa 
física, nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega das propostas e de início da abertura 
dos envelopes, prevista neste edital; 

7.5-  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.5.1- Atestado(s) ou certidão(ões), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove(m) o fornecimento anterior compatível com objeto licitado, 
comprovando  aptidão para a prestação dos serviços, objeto da presente licitação, cujas descrições das 
principais características dos serviços. 

7.6 - OUTRAS DECLARAÇÕES 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que 
se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme  Anexo VI;  

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando 
a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.  

c) Declaração de que a empresa possui carta credencial  da editora ou documento equivalente que 
ateste a entrega do material descrito no objeto desta licitação. 

7.7- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas.  

8- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

8.1- No horário e local indicado no preâmbulo deste edital será aberta a Sessão Pública de 
processamento deste Pregão, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em 

http://www.tst.jus.br/certidao


 

  

participar deste certame, com duração mínima de 30 (trinta) minutos, ocasião em que serão 
apresentados os documentos indicados no item 4. 

8.2- Estando de posse da relação das licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará a divulgação verbal dos 
participantes deste certame, solicitando em seguida a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos 
de Habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitação.  

8.3- Iniciada a abertura do primeiro envelope “Proposta”, estará encerrado o credenciamento e, por 
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame, não sendo permitidas 
quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste Pregão. 

8.4- Abertos os envelopes “Proposta” pelo Pregoeiro, este efetuará rubrica, conferência, análise e 
classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste edital.  

8.4.1- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

b) forem elaboradas em desacordo com as exigências deste edital;  

c) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

d) sejam manifestamente inexequivel.  

8.4.2- A desclassificação da proposta escrita importa preclusão do seu direito de participar da fase de 
lances verbais.  

8.4.3- No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços mensais. As correções efetuadas serão consideradas para 
apuração do valor da proposta.  

8.4.4- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o presente 
certame, lavrando-se ata a respeito.  

8.4.5- O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO.   

8.5- O Pregoeiro procederá à classificação do autor da proposta de “menor valor” e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à 
de menor oferta em ordem crescente.  

8.5.1 – Não havendo pelo menos 03 (três) propostas escritas de preço nas condições definidas no item 
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas até o máximo de 03 (três), incluída a de menor 
oferta, para que seus autores participem da fase de lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas.  

8.5.2- No caso de empate dos preços, serão admitidas para a fase seguinte, todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes.  

8.5.3- Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente comprovado e desde que aceito pelo Pregoeiro.   

8.6- Classificadas as propostas e uma vez iniciada a fase competitiva, o Pregoeiro convidará 
individualmente as licitantes classificadas de forma a apresentar lances verbais, a partir da licitante 



 

  

detentora da proposta de maior oferta e, as demais, em ordem decrescente de preços ofertados, 
decidindo-se a ordem por meio de sorteio no caso de empate de preços, antes da inclusão na ata da 
licitação.  

8.6.1- A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, não implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais, podendo voltar a ofertá-lo nas rodadas subseqüentes. 

8.7- A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação 
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.  

8.8- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço, observada a redução mínima entre os lances em relação ao preço, aplicável inclusive em 
relação ao primeiro.  

8.9- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances.  

8.10- Não se realizando lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
valor e o valor estimado, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para 
que seja obtido menor preço. 

8.11- Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições deste edital e estando o 
seu preço compatível com o valor estimado, esta poderá ser aceita, hipótese em que o Pregoeiro 
negociará diretamente com a licitante, visando obter menor preço.  

8.12- Havendo propostas ou lances de uma ou mais microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte 
(EPP) com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da licitante melhor classificada, não sendo esta ME 
ou EPP, tais propostas serão consideradas empatadas com a proposta melhor classificada. Neste caso 
fica assegurado às ME`s e EPP`s empatadas o direito de desempate, sequencialmente, na ordem de 
suas classificações, até que o desempate ocorra.  

8.13- Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as ME`s ou EPP`s exerçam o direito 
de desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a contratação 
da proposta originalmente mais bem classificada. 

8.14- Considerado aceitável o menor preço, o Pregoeiro dará início a fase de habilitação com a abertura 
do envelope contendo a documentação da licitante de menor oferta, confirmando as suas condições de 
habilitação.  

8.14.1- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por 
ocasião do julgamento.  

8.15- A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
“Documentação”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste edital ou com 
irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação posterior à sessão.  

8.16- É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta/documentação.  

8.17- Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame.  



 

  

8.18- Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará o preço subseqüente ao de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre 
a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarada a vencedora.  

8.19- Da sessão lavrar-se-á Ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 
deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pelas licitantes credenciadas presentes e membros da Equipe de 
Apoio. 

8.20- A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nova Proposta contendo 
o valor obtido através da negociação efetuada na fase de lances verbais, que serão considerados na 
homologação. Esse prazo poderá ser modificado, desde que haja motivo útil aceito pelo Pregoeiro.  

8.21- Após a homologação do objeto, os envelopes contendo os documentos de habilitação que não 
foram abertos ficarão à disposição das licitantes para retirada pelo prazo de até 10 (dez) dias corridos, 
findo os quais serão inutilizados. 

8.22- A Prefeitura, na salvaguarda de seus interesses e conveniências, poderá solicitar e as licitantes 
obrigam-se a prestar, todos os esclarecimentos necessários, quer através de documentos ou de 
sindicâncias, apresentações, e, ainda, verificações “in loco”, visando aferir a veracidade das informações 
prestadas no processo, bem como a capacidade técnica e administrativa das licitantes, nos termos 
previstos no parágrafo terceiro do artigo 43, da Lei nº 8.666/1993. 

9- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO, E DA HOMOLOGAÇÃO  

9.1- Declarada vencedora, ao final da Sessão Pública, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, com o registro da síntese de suas 
razões em ata, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, 
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de 
dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos.  

9.1.1- A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a 
licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.  

9.2- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação.  

9.2.1- Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.  

9.3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à Autoridade Competente.  

9.4- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e constatada a 
regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto do certame à licitante 
vencedora e homologará o procedimento licitatório.  

9.5- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.  

9.6- Os recursos devem ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cesário Lange à 
Praça Padre Adolfo Testa, nº 651, Cesário Lange, no horário de expediente. 



 

  

 

10-DOS PRAZOS LOCAL DE ENTREGA E FORMA DE FORNECIMENTO 

10.1- As entregas deverão ocorrer em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos, mediante requisição 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou Emissão da Nota de Empenho. 
Nos termos do disposto no Anexo I. 
 
10.3 – A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por 

cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

11 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1- O recebimento do material dar-se-á pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  

11.1.1-  Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante deverá  substituir no prazo de 05 
(cinco) dias sob pena de descumprimento das obrigações sob pena de aplicação das penalidades 
cabíveis;  

12- DA FORMA DE PAGAMENTO  

12.1 – Os pagamentos devidos ao Contratado serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega do 
material e emissão da  Nota Fiscal correspondente ao fornecimento do objeto e de acordo com as 
especificações do objeto desta licitação. 

 

12.2 – O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada, ou 

cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 

13 – DA CONTRATAÇÃO  

13.1- A contratação, decorrente desta licitação, será formalizada mediante assinatura de termo de 
contrato, cuja respectiva minuta constitui Anexo VI do presente ato convocatório.  

13.2- Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), a Justiça do Trabalho, a Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda 
Nacional e a Fazenda Municipal, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a 
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 
devidamente justificada.  

13.3- Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o 
subitem 13.2 deste item 13, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade 
em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

13.4- A adjudicatária deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data da convocação, 
comparecer na Prefeitura Municipal de Cesário Lange, para assinar o termo de contrato.  

13.5- Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular de que trata o subitem 13.2 deste item 13, ou se recusar a assinar o contrato, será 
convocada as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com 



 

  

vistas à celebração da contratação.  

13.6- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da 
divulgação do aviso.  

13.7- A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo- SP. 

 

14 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

14.1- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de 
Cesário Lange, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002.  

14.2- Poderá, ainda, a Administração aplicar as seguintes multas no caso de inexecução parcial ou total 
do ajuste: 

a) multa de 5% (cinco por cento) ao dia em relação ao valor contratado, no caso de falha na prestação 
dos serviços sem motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;  

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de descumprimento total da 
obrigação assumida.  

14.3- Na aplicação das penalidades será observado o princípio do contraditório e ampla defesa. 

14.4- A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Pregão Presencial não exclui a 
possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

14.5- Os valores de eventuais multas serão descontados dos pagamentos devidos a contratante, ou 
ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 

14.6- Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

14.7 – A licitante vencedora que não mantiver a proposta, lance ou oferta, ensejar o retardamento da 
execução do objeto do certame, falhar ou fraudar na execução do objeto contratado, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, sem 
prejuízo das multas previstas no ato convocatório, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, pelo prazo de 02 (dois) anos. 

15 – DOS RECURSOS FINANCEIROS  

15.1- As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos disponíveis 
constantes da unidade orçamentária: Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Departamento de 
Desenvolvimento Político-Pedagógico 02.02.02.123610013.2.012.3.3.90.30 - Recurso Brasil 
Carinhoso – conta 222 consignadas no orçamento vigente. 

16 – DAS DISPOSIÇÃES FINAIS  

16.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação.  

 



 

  

16.2- Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 
assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

16.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria ata.  

16.3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 
serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

16.4- No presente certame serão observadas as regras constantes da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006. 

16.5- O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado.  

16.6- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado.  

16.7- Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes não contratadas ficarão à 
disposição para retirada no Paço Municipal após a celebração do contrato.  

16.8- Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos e providências, desde que por escrito, ou, ainda, impugnar disposições 
deste Edital.  

16.9- A petição será dirigida ao Departamento de Licitações, à autoridade subscritora do Edital, que 
decidirá no prazo de até 1 dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  

16.10- Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.  

16.11- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  

16.12- Integram o presente Edital: 

Anexo I- Termo de Referência;  

Anexo II- Formulário Padronizado de Proposta 

Anexo III- Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;  

Anexo IV- Modelo de Carta de Credenciamento (Procuração);  

             Anexo V- Declaração de cumprimento ao art. 7º, inciso XXXVIII da CF; 
 

 Anexo VI-    Minuta do contrato;  
 
 16.13- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro  da Comarca de Tatuí-SP. 

  Cesário Lange,  02 de outubro  de 2015. 

  

Ramiro de Campos 

Prefeito Municipal 

 

  

 



 

  

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
  

Objeto: Aquisição de livros infantis para as creches e escolas de ensino 
infantil da rede municipal de ensino, conforme requisição da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. 

ITE

M 
QTD

E 
UNID DESCRIÇÃO 

 
6 COLEÇÃO 

Coleção infantil na Maleta com CD; Contendo 

vários temas, acompanha CD, acondicionados em 

maleta de papelão.  

1 6 COLEÇÃO 

Coleção infantil na Sacola sem CD; Coleção 

composta por 10 livros para colorir, com diversos 

temas; acondicionado em sacola plástica.  

1 6 KIT 

Baú neneteka com 40 livros infantis;  Contendo 

40 livros infantis de temas variados, sendo: livros 

com capa dura, livros de banho, livros dedoche, 

livros de pano, livros pop-up e livros toque e 

sinta. 

4 6 COLEÇÃO 

Coleção Meus Clássicos Favoritos em 10 

volumes, contendo as seguintes histórias: A Bela 

Adormecida, A Bela e a Fera, A Cigarra e a 

Formiga, A Pequena Sereia, Aladim e a Lâmpada 

Mágica, Branca de Neve e os Sete Anões, 

Chapéuzinho Vermelho, Cinderela, João e Maria, 

João e o Pé de Feijão. 

5 6 COLEÇÃO Coleção Pedagógica Contos Clássicos 



 

  

6 6 COLEÇÃO Coleção Alfabetização Tin-do-Le-Le 

7 11 UNIDADE Minha Primeira Biblioteca 

8 11 UNIDADE A Bela e a Fera - Livro-Travesseiro 

9 11 UNIDADE Pooh - Livro-Travesseiro 

10 11 UNIDADE A Arca de Noé - Ortografia 

11 11 COLEÇÃO Formas e Cores - Vamos Aprender 

12 11 COLEÇÃO Números - Meu Primeiro Grande Livro 

13 11 UNIDADE 
Vamos Aprender - Educação Infantil - Numerar e 

Contar -Matemática - Nível 1 - Mickey 

14 11 COLEÇÃO Formas e Cores - Meu Primeiro Grande  Livro 

15 11 COLEÇÃO Primeiras Palavras - Vamos Aprender  

16 11 COLEÇÃO Animais - Aprender é Divertido! 

17 11 COLEÇÃO Eu Aprendo os Opostos - Aprender é Diversão 

18 11 UNIDADE Escolinha Todolivro: Maternal 

19 11 UNIDADE Escolinha Todolivro: Jardim - Educação Infantil 

20 11 COLEÇÃO 

Vamos Aprender com Saulo, o Sapo - Exercícios 

para ducação Infantil - Col. Verde que te Quero 

Verde 

21 11 COLEÇÃO 

Vamos Aprender com Gil, o Ouriço - Exercícios 

para Educação Infantil - Col. Verde que te Quero 

Verde 

22 11 UNIDADE Animais Brincalhões 

23 11 UNIDADE Belo Pulinho, Pintinho! Nova Ortografia 

24 11 UNIDADE É Minha Vez! Nova Ortografia 

25 11 UNIDADE O Hipopótamo que Estava Feliz 

26 11 UNIDADE Eu e meu Gato 



 

  

27 11 UNIDADE Dez Pintinhos Brincalhões 

28 11 UNIDADE O Grande Mergulho 

29 11 COLEÇÃO Pinóquio - Col. Clássicos Todolivro 

30 11 COLEÇÃO 
A Galinha dos Ovos de Ouro - Col. Clássicos 

Todolivro 

31 11 UNIDADE Princesinha Sofia - Uma Nova Princesa 

32 11 UNIDADE Tinker Bell - Carrossel de Livros 

33 11 UNIDADE Vida de Cachorro 

34 11 UNIDADE Dinossauros - Pop-up 

35 11 COLEÇÃO Garganta - Col. Gente Tem, Bicho Também 

36 11 COLEÇÃO Língua - Col. Gente Tem, Bicho Também 

37 11 UNIDADE Que bicho Será que Fez o Buraco? 

38 11 UNIDADE A Bolsa Nova da Lili 

39 11 UNIDADE Historinhas para o Natal 

40 11 UNIDADE A Cor da Zebra 

41 11 UNIDADE A Nuvem e a Duna 

42 11 UNIDADE A Viagem do Retângulo 

43 11 UNIDADE Algazarra das Letras 

44 11 UNIDADE As Aventuras de um Triângulo 

45 11 UNIDADE Bom Dia Bela 

46 11 UNIDADE De Ponta Cabeça ou de Pernas pro Ar 

47 11 UNIDADE Espantalhos 

48 11 UNIDADE Fubazinho 

49 11 UNIDADE Galileu e Lagartixa 

50 11 UNIDADE Limeriques para Pintura - da Paz 

51 11 UNIDADE Limeriques para Pintura - Gustavo Rosa 



 

  

52 11 UNIDADE Limeriques para Pintura - Romero Brito 

53 11 UNIDADE Minha Família não pára de crescer 

54 11 UNIDADE O Monstro nem tão Monstruoso 

55 11 UNIDADE O Peralta 

56 11 UNIDADE O Sapo Aventureiro 

57 11 UNIDADE Onde Bate o Coração no Mundo 

58 11 UNIDADE Os Tais Exdruxulos 

59 11 UNIDADE Ovelha Raquel 

60 11 UNIDADE Ovo Novo 

61 11 UNIDADE Que Bagunça é Essa? 

62 11 UNIDADE Trança-Rimas 

63 11 UNIDADE Um Círculo Divertido 

64 11 UNIDADE Vamos Jogar? 

65 11 UNIDADE Yrajang, A Canoa Encantada 

66 11 UNIDADE Zé Pião 

67 11 UNIDADE 111 Poemas para Crianças 

68 11 UNIDADE A Abelha 

69 11 UNIDADE A Abelha Rainha Malvada 

70 11 UNIDADE A Arca de Noé 

71 11 UNIDADE A Arca dos Bichos 

72 11 UNIDADE A Arte de Olhar Crianças 

73 11 UNIDADE A Banguelinha 

74 11 UNIDADE A Caixa Maluca 

75 11 UNIDADE A Casa Sonolenta 

76 11 UNIDADE A Descoberta de Miguel 

77 11 UNIDADE A Festa de Aniversário 

78 11 UNIDADE A Girafa e o Mede Palmo 



 

  

79 11 UNIDADE A Joaninha 

80 11 UNIDADE A Maior Boca do Mundo 

81 11 UNIDADE A Princesa que não Queria Aprender a Ler 

82 11 UNIDADE A Turma da Mônica e os Números 

83 11 UNIDADE A Vaca Mimosa e a Mosca Zenilda 

84 11 UNIDADE A Volta ao Mundo em 52 Histórias 

85 11 UNIDADE Agora sou seu Irmão Mais Velho 

86 11 UNIDADE As Três Partes 

87 11 UNIDADE Até as Princesas Soltam Pum 

88 11 UNIDADE Bia na África 

89 11 UNIDADE Bibi corta o Cabelo 

90 11 UNIDADE Bibi Toma Banho 

91 11 UNIDADE Bibi vai para a Escola 

92 11 UNIDADE 
Brincando com adivinhas - Meio dia panela no 

fogo, barriga vazia 

93 11 UNIDADE 
Brincando com adivinhas - Um Elefante 

Incomoda Muita Gente 

94 11 UNIDADE Brincando com os Números 

95 11 UNIDADE Bruxinha Zuzu 

96 11 UNIDADE Caramelos da Alegria 

97 11 UNIDADE Cinderela 

98 11 UNIDADE Clact...Clact...Clact...  

99 11 COLEÇÃO Col. Pequeno Vampiro em Perigo 

100 11 UNIDADE O Pequeno Vampiro - No Sítio 

101 11 UNIDADE A Viagem do Pequeno Vampiro 

102 11 UNIDADE A Mudança do Pequeno Vampiro 

103 11 UNIDADE O Grande Amor do Pequeno Vampiro 

104 11 UNIDADE Como o Mundo Acorda 



 

  

105 11 UNIDADE Contando de Um a Dez 

106 11 UNIDADE Contos de Bichos de Mato 

107 11 UNIDADE Contos de Enganar a Morte 

108 11 UNIDADE Dançando na Escola 

109 11 UNIDADE Marcelo: De Hora em Hora 

110 11 UNIDADE Deixa que eu Faço 

111 11 UNIDADE Descubra o Mundo -  Oceania 

112 11 UNIDADE Descubra o Mundo - Europa 

113 11 UNIDADE Dez Patinhos 

114 11 UNIDADE Dicionário da Lingua Portuguesa (Pequeno)  

115 11 UNIDADE Dicionário de Inglês (Pequeno)  

116 11 UNIDADE 
Ensinar Matemática na Educação Infantil e Séries 

Iniciais 

117 11 UNIDADE Era Uma Vez Um Menino Travesso 

118 11 UNIDADE Estou em Forma 

119 11 UNIDADE Festa de Aniversário 

120 11 UNIDADE Mamãe e um Lobo 

121 11 UNIDADE Mãos Mágicas 

122 11 UNIDADE Maria vai com as Outras 

123 11 UNIDADE Menina Bonita do Laço de Fita 

124 11 UNIDADE Meu Primeiro Livro de Contos de Fadas 

125 11 UNIDADE O Cavalinho Azul 

126 11 UNIDADE O Homem que Amava Caixas 

127 11 UNIDADE O Jogo da Parlenda 

128 11 UNIDADE O Livro de Números do Marcelo 

129 11 UNIDADE O Menino Marrom 

130 11 UNIDADE O que tem dentro da sua Fralda 



 

  

131 11 UNIDADE O Ratinho e a Casa 

132 11 UNIDADE Onde é o Botão 

133 11 UNIDADE Os Conselhos de Lobinho - Ninguém é Perfeito 

134 11 UNIDADE Os Dez Sacizinhos 

135 11 UNIDADE Poemas para Brincar 

136 11 UNIDADE Porque devo me Lavar? 

137 11 UNIDADE Pra que serve o Zero? 

138 11 UNIDADE Separando as coisas 

139 11 UNIDADE Supermáquinas - Carros 

140 11 UNIDADE Um Lar para o Tipps 

141 11 UNIDADE Uma História de outro Planeta 

142 11 UNIDADE Uma Lagarta Muito Comilona 

 
 

    OBRIGATÓRIA A  APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO DA EDITORA DE CADA COLEÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015 
ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

Razão Social: 



 

  

Endereço: 

Cidade: CEP: Fone/Fax: 

e-mail:  

  

CNPJ nº 

OBJETO:  Aquisição de livros infantis para as creches e 
escolas de ensino infantil da rede municipal de ensino, 
conforme requisição da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. 

 

VALOR MENSAL 
 

(R$) 

Valor Global da Proposta (R$) por extenso 

 
DECLARAÇÃO 

 
1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega 
de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 

2 - Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no 
edital. 
3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na 
data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, equipamentos, 
despesas administrativas, seguro, frete e lucro  

Nome do Representante:  

Identidade nº: CPF nº: 

Local e Data: 

Assinatura: 

Carimbo CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
Eu ........................................................................ (nome completo), RG nº. ........................................, 

representante legal da ...................................................................................... (denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº. ............................, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente 

as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº. 33/2015, 

realizado pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua 

participação neste certame. 

 

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a 

documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da 

aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize 

tempestivamente (  ) . 

 

..................., ....... de ..................... de 2015. 

___________________________________________ 

Nome e assinatura do representante 
RG nº............................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015  
ANEXO IV 

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 
 

PROCURAÇÃO  “EXTRA JUDICIA” 
 
 
OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na 
Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de 
............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) 
(sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), 
.............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e 
do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº 
.........., na cidade de ..............................., Estado de ..................................., ---------- 
 
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... 
(estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº 
................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro 
............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; ---------- 
 
PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, 
especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 33/2015, da Prefeitura Municipal de 
Cesário Lange, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, 
assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se 
quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.------ 
 

.............................., ........  de ......................... de 2015. 
 
 
 

Outorgante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015. 
 

 
ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

 

.................................,................................................................................................................... inscrita no 

CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) . 

 
..................., ....... de ..................... de 2015. 

 

 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante 
RG nº............................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015. 

ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO 
TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CESÁRIO LANGE E ........................... 
A Prefeitura Municipal de Cesário Lange, com sede na Rua .............................., nº ..........., inscrita no 
CNPJ sob o nº ......................................, doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo 
Prefeito Municipal, Sr. .............., portador do RG nº ............., inscrito no CPF nº ................., e a empresa 
......................................, com sede na Rua ..............................., nº ..........., na cidade de ................., 
Estado de .........................., inscrita no CNPJ sob o nº ................., doravante denominado Contratada, 
representada neste ato por ..............................................., portador do RG nº ................., inscrito no CPF 
nº ............................, firmam o presente termo de contrato, cuja celebração foi autorizada nos autos do 
processo administrativo concernente à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 33/2015.  
Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com 
os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, 
incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.   
 
PRIMEIRA (DO OBJETO) – A Contratada se obriga à ENTREGAR a Contratante, as coleções de livros 
infantis nas quantidades solicitadas, constantes no Termo de Referência, para a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, nas quantidades e especificações constantes do Anexo I- Termo de Referência do 
Pregão Presencial nº 33/2015; 

SEGUNDA ( PRAZOS LOCAL DE ENTREGA E FORMA DE FORNECIMENTO) 

 As entregas deverão ocorrer em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos, mediante requisição da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou Emissão da Nota de Empenho. 
nos termos do disposto no Anexo I. 
  
TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global estimado deste contrato é de R$ ........ (....),transcritos na 
cláusula primeira, conforme classificação final do Contratado constante na ata da sessão do pregão 
presencial, devidamente juntada nos autos do referido processo, correspondendo aos objetos definidos 
na cláusula primeira e para a totalidade do período mencionado na cláusula sexta. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os preços praticados poderão ser realinhados visando restabelecer a 
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição da 
Contratante para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
QUARTA (DA DESPESA) – A despesa do contrato neste exercício correrá à conta do Código de 
Despesa  do orçamento da Prefeitura Municipal de Cesário Lange, a saber: Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura: Departamento de Desenvolvimento Político-Pedagógico 
02.02.02.123610013.2.012.3.3.90.30 - Recurso Brasil Carinhoso – conta 222. 
 
 



 

  

QUINTA (DO PAGAMENTO) – A Contratante pagará ao Contratado  em até 30 (trinta) dias após a 
entrega do material e recebimento, mediante a apresentação da  Nota Fiscal correspondente ao 
fornecimento do objeto e de acordo com as especificações do objeto desta licitação 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pelo 
Contratado, ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Cesário Lange. 
 
SEXTA (DO PRAZO) – O prazo de contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da sua 

assinatura, prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

SETIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADO) - São obrigações da Contratado: 
 
§ 1º- Fornecer o material nas quantidades indicadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
nas especificações contidas no Anexo I- Termo de Referência. 
 
OITAVA (DAS PENALIDADES) – Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as 
sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:  

a) multa de 5% (cinco por cento) ao dia em relação ao valor contratado, no caso de falha na prestação 
dos serviços sem motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;  

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de descumprimento total da 
obrigação assumida.  

§ 1º- Na aplicação das penalidades será observado o princípio do contraditório e ampla defesa. 

§ 2º- A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Pregão Presencial não exclui a 
possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

§ 3º- Os valores de eventuais multas serão descontados dos pagamentos devidos a contratante, ou 
ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 

§ 4º- a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração 

de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02 

§ 5º- A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de 

multa,poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser 

descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 

§ 6º - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante. 
NONA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 
da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções 
previstas naquela Lei e no Edital. 
 
DÉCIMA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo do Contratado o pagamento 
de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução 
de seu objeto, principalmente em relação aos seus contratados quanto aos encargos sociais- FGTS e 
INSS. 



 

  

 
DÉCIMA PRIMEIRA(DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da 
assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa 
Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia. 
 
DÉCIMA SEGUNDA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Tatuí/SP, excluído 
qualquer outro. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, 
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Cesário Lange, ....... de ............ ... de  2015. 

 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange 

Contratante 
Contratado 

Testemunhas: 
   
Nome                        Nome 
RG                          RG 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Compras e Licitações 
 
 
Comprovante de recebimento de Edital de Licitação.  
 
 
Recebemos o Edital do .................................. nº ................/2015.  
 
 

Objeto:  Aquisição de livros infantis para as creches e escolas de ensino infantil da rede 
municipal de ensino, conforme requisição da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura. 



 

  

 

 

 

 

 
 
 
___/_____/_______.    ______________________  
DATA       ASSINATURA  
 

NOME DA EMPRESA:_______________________________________  

CNPJ:______________________________________________________  

END.:______________________________________________________  

FONE:___________________________________  

 

 

CARIMBO DA EMPRESA_________________________________. 

 

 

 

 

 


